
של גדולי ישראל חיבת הארץ

הרב אליהו מני פרק ב'
גואל קרקעות חברון

ביהכנ"ס בו התפלל הרב מני בחברון

)באדיבות דוד וילדר(
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למערת כ הכניסה  ידוע, 

מותרת  הייתה  המכפלה 

המדרגה  עד  ליהודים 

השני  מעברו  אולם  השביעית, 

לחומה,  ומחוץ  המסגד,  של 

שלפי  מצודה,  קיימת  הייתה 

המסופר התגלו בה שרידי בית 

מתקופת  עתיק  יהודי  כנסת 

ע"י  נחרב  אשר  הממלוכים, 

תרכ"ט  בשנת  הצלבנים. 

הרעיון,  את  אליהו  ר'  העלה 

המצודה  את  לרכוש  להשתדל 

בית  מחדש  שם  ולהתקין  הנ"ל 

ההקדש  שלטונות  תפילה. 

המוסלמי, שבידם נשמר המקום 

למכרו  נאותו  החזיקוהו,  והם 

בסכום גדול. ר' אליהו גייס את 

ידידיו וקרוביו בגולה, ואלה תרמו ביד רחבה, אולם 

השלטונות  באישור  להגיע  צריכה  הייתה  התרומה 

ר'  בתוהו.  עלו  ומאמציהם  לעסקה  שסירבו  בדמשק 

הוא  אך  ואכזבה,  צער  מלא  בלב  חברונה  שב  אליהו 

נוסף,  כנסת  בית  היהודים  בחצר  להקים  אומר  גמר 

ובכסף שהיה  זמן רב  יצא  שחסרונו היה מורגש. לא 

הוותיקין,  כנסת למתפללים, כמנהג  בית  בידו הקים 

אל"  "בית  קהילת  ומנהגי  ז"ל  האר"י  שיטת  פי  על 

"בית  ונקרא  ביתו  בקרבת  הוקם  הבית  בירושלים. 

הראשון  הציבור  כשליח  כיהן  עצמו  והוא  יעקב" 

מתחת  האחרון.  יומו  עד  ומנהיגו  מנהלו  והיה  שלו 

לבניין זה התקין אולם וחדרים אשר שמשו אכסניה 

לעולי הרגל. יחד עם מצוות העלייה לרגל, נטע הרב 

אליהו מני בלב המון מבקריו את קדושת רעיון גאולת 

בגאולת  התעניינותו  על  ישראל.  בארץ  הקרקע 

אדמה רואים אנו מהמכתב דלקמן, שכתב לשר משה 

מונטיפיורי ז"ל, בשנת תרל"ה )1875(: "אותותי אלה 

להודיע לרו"מ שבזה השבוע, המלך יר"ה נתן רשות 

סמוך  אחד  כפר  פומבי(  )ממכר  במאג'אד  למכור 

סי'ט"ו  ביהושע  הנזכר  צאנן  שמו  זה  ת"ו,  לחברון 

וכנזכר  א'  במיכה  הנזכר  צאנן  והוא  יהודה,  בחלק 

בספר תבואת הארץ דף נ"ז, ע"ב, ומדת המקום ההוא 

אמה  ארבעים  הוא  דולם  וכל  דולם,  אלפים  ארבעה 

רוחב, באמת עוץ, ומה שנתנו בו בפעם ראשונה אלף 

ליראס טורקים, ולהיות שידוע לכל שרו"מ מבקשים 

טובת ישראל, וחפצם ותאותם בישוב ארץ הקדושה 

אפשר  אזנם,  אגלה  אמרתי  חרבותיה,  בבנין  ולזכות 

יזכו אתכם בה ותקנו אותה, ואם עלה  שמן השמים 

כדי להניח  יחישו להודיעני,  לרצונם הטוב לקנותה, 

בה יד עד שתבוא תשובתם הרמה על יד חכם משה 

יריק  שדי  אל  זאת  ובשכר  יע"א,  לעי"ת  הי"ו  ידיד 

לכם ברכה עד בלי די. ונזכה לראות בטוב ירושלים".

הוא היה בין הראשונים אשר ידע את הערך הגדול 

להצעתו  נענו  רבים  ואמנם  בא"י.  קרקע  גאולת  של 

וקנו חלקות אחדות קטנות, על מנת לקיים מצווה זו 

- הלא הן החלקות הקטנות הנמצאות עוד כיום בידי 

תועלת,  וללא  ערך  ללא  בחברון,  הספרדים  כוללות 

בעיר  רחוקות  בפינות  הן  מפוזרות  כי  לב,  לדאבון 

ונפש  בלב  מני  אליהו  הרב  התמסר  ועוד  ובסביבה. 

נפשו.  נכספה  אליה  אשר  הקרקע,  גאולת  למטרת 

יוסף שלזינגר, בנו  מפרסבורג עלה ארצה ר' עקיבא 

של הרב יחיאל שלזינגר. הוא ריכז סביבו בעלי סוד 

מקובלים וחובבי הארץ, הלהיבם ברעיונותיו הגדולים 

ודרש בפניהם לעשות כל מאמץ למען גאולת קרקע. 

זאת היה הרב  ופעלו למטרה  יד  נתנו  בין אלה אשר 

מני, ויחד עמו ויתר חברי הקבוצה שהצטרפה אל ר' 

"מחזירי עטרה  ייסדו חברה בשם:  עקיבא שלזינגר, 

ליושנה". חברה זו הייתה סודית בתחילתה ורק יחידי 

ארצה  עלה  תרל"ה  בשנת  קיומה.  על  ידעו  סגולה 

המושבה  ממייסדי  אחד  גם  שהיה  גוטסמן,  דוד  ר' 

אף  הצטרף  ומיד  פתח–תקוה, 

העטרה  "מחזירי  לקבוצת  הוא 

של  הקיום  דאגת  ליושנה". 

מבחינה  החברוני,  היישוב 

כלכלית, לא פסקה לרגע מלבו 

דאג  גיסא,  מחד  מני.  הרב  של 

לתורה  מוכשר  שאינו  שהנוער 

ישיג  למען  מלאכה,  ילמד 

דאג   - ומאידך  בכבוד,  פרנסתו 

חובשי  של  לסבלם  קץ  לשים 

ספסלי הישיבה ות"ת שמספרם 

של  שפרנסתם  כיוון  ורב,  הלך 

בהכנסות  תלויה  היתה  אלה 

היו  ומתמיד  מאז  העדה.  כוללי 

שלוש ערי הקודש, חברון, צפת 

של  בחסדם  תלויות  וטבריה 

לגבאי  בירושלים.  העדה  גבאי 

הייתה  לא  אלו  ערים  שלוש 

רשות לפנות ליהדות הגולה בבקשת עזרה ותמיכה, 

ואף לא לשגר שד"רים לחו"ל. זכות זו הייתה בלעדית 

לירושלים הבירה ובלב רבני העדות הקטנות הצטברה 

מרירות נגד רבני ירושלים. אולם בשל עובדת היותם 

חלשים ובלתי מפורסמים בקרב יהדות הגולה, ואולי 

קמה  לא  הירושלמית,  העדה  קברניטי  מאימת  גם 

בהם הרוח להתמרד ברבני ירושלים ולפנות במישרין 

שבחברון,  עדתו  סבל  את  אליהו  ר'  בראות  לגולה. 

רגש  מלא  קורא,  ובקול  "ההסגר"  שרשרת  את  פרץ 

מרירות ואהבה לבני עדתו, פנה אל ידידיו ומעריציו 

לתרום  ובקשם  הגולה,  בארצות  קרוביו  אל  ואף 

ישירות למען עיר האבות. אלה הבינו לרוחו ומילאו 

היישוב  לחיזוק  מעתה  זרמו  נדבותיהם  בקשתו. 

היהודי בחברון, ואכן, מאז התחילו ימים טובים. איש 

באוהלו שקט ללא מחסור. אלה - ידם במלאכה ואלה 

- לבם לתורה.

בערב יום הכיפורים של שנת תרנ"ט )1899(, בלטה 

ארשת עצבות על פניו, ורוח קדרות רחפה עליו, אף 

על פי שמאד התאמץ להסתיר את הדבר מבני הבית, 

יום  למחרת  הקדוש.  היום  קדושת  את  חלל  לבלתי 

"החברה  ראש  את  אליו  אליהו  ר'  קרא  הכיפורים, 

ביום  להתנהג  כיצד  ציווהו  סתר  ובדברי  קדישא" 

והכירו זאת גם בני הבית,  ניכר היה בפניו,  היפקדו. 

להתבודד  בחר  יום  מאותו  יומו.  בסדר  שינוי  שחל 

בקצה הישיבה, ללמוד בלי הפוגות, לשקוד על 'שבט 

מוסר' ועל ספר 'ראשית חכמה'. את ספרי הנביאים 

מדי  קריאתם  לגמור  היה  שנוהג   - והמשנה  הזוהר 

והשלים  הקדים   - הכיפורים  יום  בערב  בשנה  שנה 

קריאתם בחג הפסח. כאשר שאלו אותו בני ביתו על 

ירא הוא שמא עסקי הציבור  כי  ואמר,  השינוי, ענה 

יטרידוהו אחר החג ולא יספיק לגמור אותם במועדם. 

בסוף סיון, בעודו שוכב על ערש דווי, קרא אליו ר' 

אליהו את בנו בכורו ואמר לו: "נולדתי בתמוז וכריתי 

לי קבר בתמוז". מן היום ההוא והלאה לא פסק להגות 

ביקש  עליו הקריאה,  וכאשר קשתה  בספר תהילים, 

את בנו לקרוא לפניו, והוא חזר אחריו בלחש. ביום 

ר' אליהו  החמישי, שמיני בתמוז, שנת תרנ"ט, מסר 

בעל  לקבורות בשדה  הובא  ביום  ובו  על  אל  נשמתו 

'ראשית חכמה' אשר בחברון.

בהלוויתו השתתפה כל העיר חברון, יהודים ולא 

יהודים ורבים מערי הארץ באו לחלוק לו את הכבוד 

האחרון. מספר ערבים קנאים לדתם, שהאמינו שר' 

אליהו היה "ווילי" )קדוש לאלוהים( וכי רק למראית 

גווייתו ממקום  העין היה יהודי, ביקשו להעביר את 

קבורתו למקום שבו קוברים הערבים את קדושיהם. 

זו, נאלצו  יהודי חברון, והמשפחה שחרדה לשמועה 

משך  ויום,  לילה  המצבה,  על  חזק  משמר  להעמיד 

חודשים רבים. #
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נדרים  לתחולת  מוחשיות  דוגמאות  שתי  לכם 
ושבועות הלכה למעשה, גם בלשון ימינו.

קוק  הראי"ה  כותב  הדיבור"  הוא  "נפלא 
הוא  "נורא  מ"ד(,  עמ'  )ג',  הקודש'  ב'אורות 
קדוש  דבריו:  ברוח  נוסיף  ואנו  בפעולתו". 
שלא  ההתחייבות  היא  וקדושה  הדיבור,  הוא 
לחללו. לאור זאת תובן קריאתו של דוד המלך: 
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי 
כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי 

ולא נשבע למרמה" )תהילים כ"ד, ג' - ד'(. 
התנאים של נקיון כפיים וטוהר הלב ברורים 
ומובנים, אך מה פשר ההתמקדות בהימנעות 
מעוון נשיאת שם ה' לשווא ושבועה למרמה, 
הן אלה איסורים אלמנטריים שאינם רק נחלת 
מבקש  המלך  שדוד  אפשר  בהר.  העולים 
ובעיקר  בהר,  לעלות  המבקש  שכל  להדגיש 
להחזיק  היינו  קדשו,  במקום  לקום  הרוצה 
במשימות  לעמוד  צריך  ליפול,  ולא  מעמד 
הקודש שנטל על עצמו. בהר ה' זכאי לעלות 
ולקום, מי שנשבע להיות נקי כפיים ובר לבב, 
ולא הפר את שבועתו! "מי שהבטיח וידע גם 

לקיים!" להקים "אנשי אמנה".
בימים אלה, ימי בין המצרים, אבלים אנו על 
חורבן ירושלים ובית המקדש. אך באבל בלבד לא 

די! עלינו להעמיק ולחשוף את הסיבות לחורבן, 
המשבר  לתיקון  המפתח  נעוץ  בתיקונן  שהרי 
לחורבן  שגרמו  החטאים  בין  והנה  הלאומי. 
)קי"ט  שבת  במסכת  הגמרא  מציינת  ירושלים, 
ע"א( את ביטולם של "אנשי אמנה": "אמר רבא: 
ממנה  שפסקו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  לא 
אנשי אמנה". והגמרא שם מבארת שאנשי אמנה 
הם אנשים שניתן לתת אמון בדבריהם ומילתם - 
אמת ...שהרי ירושלים הינה "עיר האמת" ודברי 
דברים  בעקבות  יסודותיה.  את  מקעקעים  שקר 
אלה כותב ר' הלל משקלוב בספר "קול התור" 
הדרך  כי   - מוילנא  הגאון   - הגדול  רבו  בשם 
אמנה  אנשי  השבת  הינה  דגאולה  לאתחלתא 
לירושלים, והוא קורא: "להקים אנשי אמנה בכל 
אין שום  זאת  כי בלעדי  השלמות בעיר קדשנו 

לכל עמלנו ופועלנו חס וחלילה".
רק  אפוא  מתמצה  אינו  האמיתי  התיקון 
ישוב  עוד  ובהקמת  ושכונה  בית  עוד  בבניין 
מאוד,  עד  וחשובים  יקרים  אלה,  כל  ומאחז. 
על  לשקוד  עלינו  הקמתם  עם  בבד  בד  אך 
תיקון הלב: על בניין חברה של "אנשי אמנה" 
אנשי  אנשיה  הדדי.  ואמון  יושר  שיסודותיה 
אמת  שפת  לבטלה!  אינם  ודבריהם  אמת, 

בפיהם ומילה שלהם זו מילה! #

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

הנחה
מיוחדת לקראת יום 
השנה השני לגירוש

₪120
ובנוסף,

שי לכל רוכש
דיסק להיטים

חסידיים! בהוצאת שילה # ברכץ בית אל



 
אנחנו שואפים 

לתחיית האומה ותחיית הארץ 
כדי להחיות את מעמד הנשמה שלנו, 

כדי להעמיד את ישראל חי, 
להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של 

התורה והמצווה בכל מילואן
)הראי"ה קוק, אורות התחיה פסקה י"ז( 
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מטות - מסעיעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | תמוז תשס"ז   55 גליון 

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:17 	19:25 	19:20 	19:27 	19:17 	19:11 כניסה	
20:27 	20:28 	20:32 	20:30 	20:28 	20:27 יציאה	

הרב חנן פורת - חבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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יׁש ִּכי יִּדֹר נֶֶדר ַלה', אֹו הִָּׁשַבע ְׁשֻבָעה א
ְּדָברֹו:  יֵַחל  ֹלא  נְַפׁשֹו  ַעל  ִאָּסר  ֶלְאסֹר 
ְּככָל הַּיֵֹצא ִמִּפיו יֲַעֶׂשה" )במדבר ל', ג'( 
בתחילת  המפורטים  ושבועות  נדרים  הלכֹות 
שאין  מופלא  חידוש  בהם  יש  מטות,  פרשת 
הינן  המצוות  כל  התורה.  מצוות  בכל  כמותו 
ביטוי מובהק לרצון ה' הקובע מה אסור ומה 
ואילו  לעשות.  לא  ומה  לעשות  מה  מותר, 
הקובע:  הוא  האדם  רצון  ושבועות,  בנדרים 
על  אוסר  או  משימות  עצמו  על  אדם  נוטל 
והללו  כשלעצמם,  המותרים  דברים  עצמו 
ועבירות,  למצוות  פיו,  בהבל  להיות  הופכים 

שהעובר עליהם עובר על לאו מדאורייתא.
בעצם  מדוע  התמיהה:  עולה  ומאליה 
במטלות  כביכול  "להתערב"  התורה  צריכה 
שנתבקש  ללא  עצמו,  על  אדם  שנוטל  אלה 
אינה  תורה  של  דעתה  הן  כן:  על  יתר  לכך? 
נוחה בדרך כלל מתוספת איסורים וכבר אמרו 
חכמים: "לא דייך מה שאסרה תורה, שאתה 
)ירושלמי,  אחרים?"  דברים  עליך  לאסור  בא 
איסורים  להפוך  מדוע  כן  ואם  א'(,  ט',  נדרים 
אלה לאיסורים דאורייתא? האם לא מוטב היה 

להניח לאדם "להתבשל במיץ של עצמו?"
זו,  סוגיה  עם  להתמודדות  המוצא  נקודת 
נעוצה בהכרה כי התייחסות התורה לנדרים 
וכל  לתוכנם,  כלל  נוגעת  אינה  ושבועות 
תביעתה מן האדם הינה שיעמוד בדיבורו ולא 
המפתח  מילת  בשפתיו.  ביטא  אשר  את  יפר 
דברו".  יחל  "לא  הינה:  זו  נקודה  המבהירה 

משמעותה.  על  ולעמוד  להתבונן  ועלינו 
לא   - יחל  "לא  אמנם:  מתרגם  האונקלוס 
מלא  את  ממצה  אינו  זה  תרגום  אך  יבטל", 

המשמעות המקופלת בביטוי: "לא יחל".
יפה פירש כאן רש"י עפ"י הספרי: "לא יחל 
דבריו  יעשה  לא  דברו,  יחלל  לא  כמו   - דברו 
בנבואת  מוצאים  אנו  דומה  וביטוי  חולין" 
)יחזקאל  קדשי"  שם  את  אחל  "ולא  יחזקאל: 
קדשי  שם  את  עוד  אחלל  ולא  היינו:  י'(.  ל"ט, 
שמוצא  מדגישה  התורה  בגויים.  המחולל 
שפתיו של האדם - קודש הוא, והפרת הבטחתו 
- כשלעצמה - הינה חילול הקודש, ללא קשר 
לנדרים  כי  לציין  הראוי  מן  אמנם  לתוכנה. 
תבניות  יש  מדאורייתא,  המחייבים  ולשבועות 
לשון מיוחדות משלהם, והן מפורטות בהרחבה 
התחייבות  כל  זאת  עם  אך  נדרים,  במסכת 
ומבטא  עצמו  על  אדם  שנוטל  מפורשת 
בשפתיו, יש בה מעין נדר. כך - דרך משל - 
מצינו במסכת נדרים )ח', ע"א(: "האומר: אשכים 
ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו, נדר גדול נדר 
בשולחן  להלכה  נפסק  וכך  ישראל",  לא-לוהי 
ערוך )יורה דעה רי"ג, ב'(. כיוצא בזה למדים אנו 
אליעזר:  ר'  "אמר  ע"א(:  )ל"ו  שבועות  במסכת 
רבא:  אמר  שבועה.   - ו'הן'  שבועה   - 'לאו' 
כאן  ואף  הן'.  'הן  וכן  לאו',  'לאו  שאמר  והוא 
נפסק להלכה בשולחן ערוך )רל"ז, ה'( "האומר 
פעמיים על דבר אחד אעשנו או לא אעשנו הרי 
הרי  שבועה".  לשם  שיתכוון  והוא  שבועה,  זו 
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הָעִֹלים "א הֲָאנִָׁשים  יְִראּו  ם 
ָׁשנָה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִמִּמְצַריִם, 
ֲאֶׁשר  הֲָאדָָמה  ֵאת  וַָמְעָלה 
ֹלא  ִּכי  ּוְליֲַעֹקב:   ְליְִצָחק  ְלַאְבָרהָם  נְִׁשַּבְעִּתי 
ִמְלאּו ַאֲחָרי. ִּבְלִּתי ּכֵָלב ֶּבן יְֻפּנֶה הְַּקנִּזִי וִיהֹוֻׁשַע 
)במדבר לא', י"א  ַאֲחֵרי ה'".  ִמְלאּו  ִּכי  ִּבן–נּון: 

- י"ב(.

את  וראובן  גד  לבני  מזכיר  משה 

כדי  המרגלים  חטא  של  הקשה  הסיפור 

להוכיח אותם על היבדלותם מיתר העם, 

היבדלות אשר יכולה להמיס את לב העם 

הנכנס לארץ כפי שהמסו דברי המרגלים 

את לב העם. משה טורח להזכיר את כלב 

ויהושע משום שלהם היו הכוחות להיות 

גם  בה.  ולהתמיד  דרכם  עם  אמיתיים 

א' מזכיר משה את  דברים בפרק  בספר 

כלב אשר זוכה לדרוך בארץ, וזאת לאחר 

נכנס  כלב  ואכן  דרכו.  את  איבד  שלא 

שבט  במסגרת  לנחלה  זוכה  ואף  לארץ 

יהודה בהר חברון לאחר שהזכיר ליהושע 

ואת  העם  מול  האיתנה  עמידתו  את 

הבטחתו של משה אליו: "וַיְָבְרכֵהּו, יְהֹוֻׁשַע; 

וַּיִֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלכֵָלב ֶּבן יְֻפּנֶה, ְלנֲַחָלה... יַַען, 
)יהושע  יְִׂשָרֵאל"  ֱאֹלהֵי  ה'  ַאֲחֵרי,  ִמֵּלא,  ֲאֶׁשר 
חברון נמצאת בנחלתו של  י"ד(.   - י"ג  י"ד 

במטעים,  ופורה  מבורך  באזור   - כלב 

כלב  אך  גדולה,  משקעים  וכמות  כרמים 

לא מסתפק בישיבה בחברון ונושא עיניו 

דרומה מהר חברון שם מחכה לו משימה 

מורכבת יותר.

ביוזמתו,  כלב,  מגיע  לארץ  בכניסה 

ליהושע ודורש את חלקו בארץ - "וְַעָּתה, 

ַּבּיֹום  ה',  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  הַּזֶה,  הָהָר  ֶאת  ִּלי  ְּתנָה 
)פסוק  ט"ו  בפרק  י"ב(.  שם  )שם  הַהּוא..." 
בענקי  כלב  של  לחימתו  מתוארת  ט"ו( 

ולאחר  האבות  עיר  של  וירושתה  חברון 

ְּדִבר..."  יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִמָּׁשם,  "וַּיַַעל  מצוין:  מכן 

דביר מזוהה כיום עם חורבת רבוד, כפר 

אשר  עתניאל  ליישוב  מדרום  הנמצא 

בדרום הר חברון.

מלחמת  לאחר  שהתבצע  הסקר  עד 

ששת הימים היה ברור לחוקרים כי את 

במורדות  הנמצא  בתל  לזהות  יש  דביר 

סמוך  יהודה  הר  דרום  של  המערביים 

ראשון  מרסים.  בית  תל   - לשפלה 

דביר  עם  מרסים  בית  את  המזהים 

אולברייט.  בשם  וארכיאולוג  חוקר  היה 

זה  באתר  המלוכה  מתקופת  הממצא 

היה מרשים והוא כלל שני שערי כניסה, 

הנראה  ככל  מגדל.  ואף  סוגרים  חומת 

לפנה"ס   587 בשנת  כליל  היישוב  נחרב 

שערך  הסקר  לאחר  אולם  הבבלים.  ע"י 

ובעקבות חפירה דלה של שני  כוכבי  מ' 

 ,1969  -  1968 בשנים  במקום  חתכים 

דביר מזוהה כיום עם חורבת רבוד בדרום 

מבוצרת  עיר  נמצאה  במקום  חברון.  הר 

)כנענית  המאוחרת  הברונזה  מתקופת 

מאוחרת(  זו העיר שאליה נכנס עתניאל 

זה  ובזכות  כובש  הוא  אותה  קנז,  בן 

לאישה.  כלב,  של  בתו  עכסה,  את  נשא 

במקום נמצא גם יישוב מבוצר מתקופת 

ועליה  ידית  זו נמצאה  המלוכה. בשכבה 

שאליו  הקנקן  כלומר  "למלך"  כתוב: 

למלך  מס  הכיל  הידית  מחוברת  הייתה 

)אולי חזקיה(. עיר זו נחרבה במהלך מסע 

השמינית  המאה  בסוף  ליהודה  סנחריב 

מכן  לאחר  שהוקמו  המבנים  לפנה"ס. 

לפנה"ס.   586 ע"י הבבלים בשנת  נחרבו 

היחיד  המבוצר  התל  הוא  רבוד  חורבת 

הברונזה  מתקופת  חברון  הר  בדרום 

לסיפור  מתאימה  זו  עובדה  המאוחרת. 

בתקופת  דביר  כיבוש  על  המקראי 

דביר  עם  רבוד  של  לזיהוי  ההתנחלות. 

ישנם עוד נתונים תומכים ומחזקים: ע"פ 

ספר יהושע )פרק טו( דביר נמצאת במחוז 

הכולל את ענב, שכה ואשתמוע - כולם 

מרבוד.  ק"מ  כ–5  של  ברדיוס  נמצאים 

עכסה  התלוננה  הפרק  באותו  בנוסף, 

בטענה  שקבלה  הגיאוגרפי  המרחב  על 

ונתת  נתתני  הנגב  "ארץ  יבש  שהוא 

שוכנת  רבוד  חורבת  מים..."  גולות  לי 

לעובדה  לנגב,  מצפון  חברון  הר  בקצה 

ומקורות  האקלים  על  השפעה  ישנה  זו 

המים. 

בשמואל א' )פרק ל'( מוזכר "נגב הכלבי", 

כנראה  עכסה  טענת  את  המסביר  נתון 

הנגב  אל  רצועה  "ירדה"  רבוד  שמאזור 

דרומה והיא נקראה נגב הכלבי. בעקבות 

תלונתה מקבלת עכסה את "גולות עילית 

וגולות תחתית" - שני מעיינות המזוהים 

עלקה  וביר  אל–פוקאני  עלקה  ביר  עם 

נמצאים  הנ"ל  המעיינות  שני  א–תחתה. 

רבוד מצפון מערב. השם  סמוך לחורבת 
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בסדר  קל  בשינוי  שימור,  הינו  "רבוד" 

נתון  זה  וגם  "דביר"  השם  של  האותיות, 

היא  רבוד  כי  לקביעה  לצרף  שיש  חשוב 

ואף  להר  מלעלות  חשש  לא  כלב  דביר. 

בדרום  חדשים  מחוזות  אל  מלהדרים 

הר חברון קריאתו "ככוחי אז כן כוחי גם 

עתה" מסמלת את המוטיבציה האדירה 

לעלות אל ההר ולעמוד באתגריו. 

השנה חוגגת המועצה האזורית הר 

חברון חצי יובל. מועצה אשר המשיכה 

של  משימתו  את  ובאמונה  בנמרצות 

כלב בחבל הארץ בה ישב. אנו מאחלים 

באתגרים  עמידה  המשך  למועצה 

להישיר  תוכל  רגע  ושבכל  לאות  ללא 

מבט לציבור ולומר "ככוחי אז כן כוחי 

עתה". #

אודיה 4052-6070916אופקים

יעל 5052-6070169אילת

רחל 3052-8903973באר-שבע

רעיה 2050-8334251בית שאן

בת-חן 3057-5245234בת-ים

נעמה 2054-4320550גבעת זאב

רונית 1052-3466385הוד השרון

יפעת 1052-5761444הזורעים- גליל תחתון

יעל 4052-3795008חדרה- אור עקיבא

ענבל 2052-4314952טירת הכרמל

ליאת 1052-4234129חל"ד ירושלים

אושרה 3054-6234975כרמיאל

רביבית 4052-2938704לוד

ענבל 3050-6807552מבשרת ציון

במרכזים להעמקת הזהות היהודית
נותרו מספר תקנים פנויים לשנה"ל תשס"ח:

מחפשת
הצטרפי אלינו!רוצה להשפיע?משמעותי ומאתגר?שירות לאומי

נעם 1052-4317106מודיעין

מלכי 1054-4955667מעלות וגליל מערבי

סיגלית 1052-5664465נתניה

אסתר 2054-2106975עכו

שירית 3052-8957618עפולה

יניב 1052-8308383ערד

מיכל 3050-6557171קרית אתא

אביגיל 1054-4816061קרית שמונה

מתן 1050-2393202רעננה

ליזי 2052-3114551שדרות

עירית 2052-8396479שעלבים

קרינה 2052-4767373חל"ד תל-אביב

עדי 1054-6668387ידידים

סיון 2052-5665968מבראשית

www.mercazim.org בית הדפוס 11, ת"ד 34513 ירושלים  91344 • 

המרכזים איגוד 
האגף לתרבות תורניתמשרד החינוךלהרגיש, לגעת, להתחבר...להעמקת הזהות היהודית

המרכזים להעמקת הזהות היהודית פועלים בלב האוכלוסייה החילונית, בבתי הספר 
הממלכתיים, בגנים, במועדוני נוער וקשישים ובמרכזי קליטה.

את הפעילות במרכזים מובילות בנות השירות הלאומי, והיא עוסקת בנושאים שונים 
הקשורים לזהות יהודית ולחינוך יהודי-ציוני ערכי, כשמטרתה - חיזוק הסולידריות והמכנה 

המשותף בעם, יצירת גשר וקשר בין דתיים וחילונים, והעמקת הידע של התלמידים 
במורשת ישראל ובתרבות היהודית העשירה, על ערכיה, סמליה ומנהגיה 

אם אתם מחפשים אתגר התיישבותי וחברתי מקומכם איתנו
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בתקופה שפסטיבלים ואירועים דומים צצים 

החליטו  הגשם,  לאחר  כפטריות  הארץ  ברחבי 

הזמן  שהגיע  שומרון  קרני  המקומית  במועצה 

יהיה  הכתום,  לנוער  ובעיקר  הכתום,  שלציבור 

פסטיבל משלו.

אז השנה זה קורה: עיר הנוער - פסטיבל קיץ 

מקווים  שמארגניו  הראשון,   - שומרון  בקרני 

המסיים  האירוע  של  רשמית  למסורת  שיהפוך 

ביישוב  יתארח  שנה  ובכל  הגדול  החופש  את 

יתקיים  השנה  האירוע  אחרת.  במועצה  או 

הימים  לקראת   - שומרון  בקרני  יומיים  במשך 

האחרונים של החופש הגדול כ"ח - כ"ט אב )12 

- 13.8.07 למניינם(. אחת המטרות של האירוע 

הגדול  החופש  בין  חיבור  חיבור.  היא  המדובר 

מקצוות  נוער  של  חיבור  הלימודים,  לתחילת 

בין  חיבור  לה,  ומחוצה  בהתיישבות  שונים 

דיונים מעמיקים ורבי–שיח בעלי משמעות לבין 

אזרחים  של  חיבור  וכיף,  בילויים  אטרקציות 

שאינם תושבי התנחלויות, ובהם אמנים וחברות 

מסחריות, לנוער הכתום. 

הנוער  בני  של  הכנות  רצף  יסיים  הפסטיבל 

מתחרים  למשל:  תחומים  במגוון  לפסטיבל 

ללא  מקצועיים  מאמנים  ע"י  שיאומנו  בספורט 

חלק  לקחת  המעוניינים  נוער  בני  או  תשלום 

בעז"ה  יתקיים  אב  ג'  רביעי  ביום 

נשים במערת המכפלה. בתכנית,  ערב 

עידית  הרבנית  מפי  ושיעור  תפילה 

איצקוביץ בנושא “לכו אל אבותיכם".

בשעה  ייצאו  ירי  ממוגנות  הסעות 

18:00 מבנייני האומה בירושלים )עלות 

25 ש"ח( על פי הרשמה מראש. #

נחמה לפרטים: 052-8243017 

יעל  054-5334864  

אודליה  054-4954258  

עיר הנוער בשומרון

ערב נשים
במערת המכפלה

יריד מוצרי יש"ע
ביהודה  החקלאות  את  לעודד  ממשיכים 

ג',  ביום  יתקיים  מיש"ע  תוצרת  יריד  ושומרון. 

)בקומת  הישראלי  במרכז   )17.7( מנחם–אב,  ב' 

בין  ירושלים   ,22 היסוד  קרן  ברח'  המזנון(, 

השעות 10:00 בבוקר ל–15:00 בצהריים.

בשל תקופת תשעת הימים יימכרו הפעם רק 

מוצרים  מראש  להזמין  רצוי  ונייר.  מזון  מוצרי 

אורגניים כגון: ביצים, קוסקוס מלא, קמח מלא, 

מיץ ענבים וכו'. ההזמנות ימתינו לכם ביריד. #

לפרטים והזמנות:

052-2330081 אבי, 054-4864109 דינה.

ויזכו  נולד”  "כוכב  בסגנון  השירה  בתחרות 

לליווי ממפיק מוזיקלי צמוד - כל זאת במטרה 

ליצוק תוכן לחופשת הקיץ. בשעות הבוקר של 

ימי הפסטיבל יתקיימו דיונים ופאנלים מגוונים 

הנוער  בני  את  שמעסיקים  שונים  בנושאים 

אנשי  רבנים,  צבא,  חינוך,  אנשי  בהשתתפות 

מקווים  כן  כמו  מקצועיים.  ומנחים  תקשורת 

מועצת  להקים  הנוער  רכזי  עם  יחד  המארגנים 

נוער של היישובים ביהודה ושומרון. 

חלק  לקחת  המשתתפים  יוכלו  היתר  בין 

שולחן  ובטניס  כדורסל  בכדורגל,  בטורנירים 

קריוקי,  ובהם:  ובילויים  אטרקציות  ובשלל 

יריד  בריכה,  אקסטרים,  תחרויות  נוער,  מעגלי 

אומנויות, מעגלי מתופפים, מופע ענק של סיני 

תור, מוש בן ארי ועוד. בפסטיבל יקחו חלק גם 

מחיננית,  ריקוד  להקת  מאלקנה,  ג'אז  להקת 

הצגת בנות מדרום הר חברון, להקות נוער ומחול 

מאריאל, קבוצות ייצוגיות מבקעת הירדן, ועוד. 

וכן  שדרות,  העיר  נוער  גם  יוזמנו  האירוע  אל 

כפר–סבא  מרעננה  נוער  לצד  קטיף,  גוש  נוער 

פתח–תקווה ואלפי–מנשה.

הכניסה  )מלבד  תשלום  ללא  האירוע 

ידי  על  ומאושר  מלאה  בהפרדה  לבריכה(, 

כוחות הביטחון. #

לפרטים נוספים: מתנ"ס קרני שומרון

09-7940201/3 או 052-6162430, סמדר. 



מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים ביהודה שומרון וחבל עזה

בס"ד  כ"ג תמוז, תשס"ז,  9 יולי, 2007

האלוף גדי שמני - מפקד פיקוד מרכז לכבוד 

ניצב שלמה קעטבי - מפקד מחוז ש"י  

השלום והברכה,

הנדון: מניעת אלימות בעת העלייה לחומש

בימים הקרובים צפויים שוב אלפי יהודים לעלות אל היישוב חומש, לבקר במקום 

ולחונן את עפרו. אנו סבורים כי זכותם של יהודים להתהלך ואף להתגורר בכל חבלי 

הייתה שום תועלת בהריסת  לכל שלא  הוכיחו  ישראל. השנתיים האחרונות  ארץ 

ישראל.  מדינת  של  הלאומי  בחוסן  ופגיעה  נזק  רק  אלא  תושביו  ועקירת  היישוב 

לחומש  לעליה  ביטחונית  מניעה  שום  שאין  מראה  האחרונה  השנה  של  הניסיון 

המרוחק קילומטרים בודדים משבי שומרון ונמצא באחריות ביטחונית קבועה של 

הצבא השולט בכל מרחב צפון השומרון.

באזור,  החוק  ושמירת  הצבאית  המערכת  על  כאמונים  לכם,  קוראים  אנו 

לאשר את הגעתם של ההמונים ולאבטח אותם, ולכל הפחות לא למנוע מהם 

את הזכות, שאנו רואים כבסיסית, להגיע ליישוב.

חוסן  המשדרת  ביטחונית  אמירה  גם  אבל  ערכית,  אמירה  יש  לחומש  בעלייה 

וגבורה )מעבר למיקום האסטרטגי של היישוב( גם כלפי הציבוריות הישראלית וגם 

כלפי שכנינו הערבים.

זו, אנו דורשים מכוחות הביטחון שבכל  אם בכל זאת לא תתקבל קריאתנו 

אסור  ישראל.  ארץ  אוהבי  החלוצים  כלפי  ובאלימות  בכוח  לפעול  לא  מקרה 

שמראות עמונה ישובו על עצמם. שום "הנחייה מלמעלה" אינה יכולה להתפרש 

באמצעות אלות ופרשים.

אנו מקווים כמובן שהדברים לא יגיעו כלל לסיטואציות מעין אלה והשכל הישר 

והתבונה יגברו גם הפעם כפי שנעשה בכל העליות הקודמות.

בברכה,     

בנצי ליברמן - יו"ר מועצת יש"ע     

העתק: מר אהוד ברק - שר הביטחון, מר אבי דיכטר - שר לביטחון פנים, רא"ל גבי אשכנזי 

- רמטכ"ל, תא"ל נעם תיבון - מפקד אוגדת איו"ש, ראשי הרשויות ביש"ע 

מכתב שנשלח ע"י יו"ר מועצת יש"ע בנצי ליברמן לאלוף פיקוד המרכז ולמפקד מחוז ש"י 

לקראת העלייה הצפויה לחומש ביום שלישי ב' באב  

56
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המצרים,  בין  בתקופת  אנו  נמצאים 

המקדש  בית  חורבן  על  אבל  של  תקופה 

בדורנו,  בארצו.  ישראל  שלטון  אובדן  ועל 

סביב  בשרנו  על  הרגשנו  הגאולה,  דור 

התאריכים הללו של תשעת הימים, טעמו 

ישראל  שלטון  ואובדן  גירוש  חורבן,  של 

זה  חורבן  גם  ומולדתו.  מארצו  חלקים  על 

מעט,  מקדש  בית  כנסיות,  בבתי  הסתיים 

שלשונות של אש פורצות מחלונם ומיהודים 

ונחלתם.  מאדמתם  נפרדים  אשר  טובים 

אותם  מאז  שנתיים  של  בפרספקטיבה 

ששום  מבינים  כולם  וקשים  נוראים  ימים 

לא  ביטחון  לא  מזה.  לנו  יצא  לא  טוב  דבר 

כלכלה ולא הישגים מדיניים. לצערנו נראים 

היום הדברים כהזויים, תיאטרון האבסורד. 

אחד מהדברים היותר הזויים הוא הקמפיין 

הממשלתי בכלי התקשורת תחת הסיסמא 

בערוצי  בסרטון  מתיישב".  לכל  "פיתרון 

מסע  מתוך  נלקח  כאילו  שנראה  הטלויזיה 

ארץ  נופי  הוקרנו  בחירות  שלפני  תעמולה 

ילדים  לצד  עמלים,  חקלאים  עם  ישראל 

מאושרים כשהקריין בקול צלול ורך מסביר 

ש"בימים אלו עושים משרדי הממשלה הכל 

כדי להקל על מעבר מפוני חבל עזה וצפון 

שומרון..." יש פיתרון לכל מתיישב.

לכל  פתרון  במקום  חלפו.  שנתיים 

מתיישב, אין פתרון אפילו למתיישב אחד. 

הגופים  שמנסים  ביותר  הגדול  השקר 

את  בהם  כשמטיחים  לטעון  האחראיים 

עלינו  הערימו  "המפונים  הוא:  הנתונים 

מעבר  עמנו".  להידבר  וסירבו  קשיים 

שקר  יש  הזו  באמירה  מהאחריות  לבריחה 

ואחיזת עיניים. הרי אם אתם מגרשים אתם 

אלו שחייבים לדאוג לפתרונות ולתחלופות 

ולבוא  הבית  את  אדם  לבן  להרוס  קשה   -

אלה  עם  מדבר  לא  שהוא  בתלונות  אליו 

מי  גם  בכפייה.  אותו  ומגרשים  שהורסים 

הממשלה  נציגי  מול  בהידברות  שבחר 

המצב,  ובאותו  המקום  באותו  היום  נמצא 

נראה  ולא  נוכחי  לא  פתרון.  שום  ללא 

לפני  המשא–ומתן  או  ההידברות  באופק. 

מהמגורשים  אחד  אף  קידמו  לא  הגירוש 

אחת  מהם.  מי  של  מצבו  את  שיפרו  ולא 

עזה  בחבל  המפוארות  הקבוצות 

קהילת  הייתה  אנושה  מכה  שספגה 

שהצליחו  כפיים  עמל  אנשי  החקלאים. 

להקים מפעל חקלאות מפואר ומשגשג 

הארץ.  טוב  כל  את  האדמה  מן  ולהוציא 

בישרות  ידועים  היו  גוש–קטיף  חקלאי 

לא  שחלק  מעולה,  ובתוצרת  בחריצות 

לייצוא לכל העולם  מבוטל ממנה נשלח 

ותפס נתח מכובד מכלל הייצוא החקלאי 

של מדינת ישראל. 

הצדק מחייב: לקחתם, תחזירו!

אותם חקלאים שואפים למרות הגירוש 

חייהם,  מפעל  את  מחדש  לפתח  והסבל 

את  ולקומם  חלופית  אדמה  חלקת  לקבל 

בגוש  שנחרבו  האריזה  ובתי  החממות 

קטיף. מאז הגירוש הם מנסים לנהל מו"מ 

אחת:  בדרישה  אפשר  שרק  מי  כל  עם 

התחתונה  בשורה  אבל  תחזירו.   - לקחתם 

הציעה  אותם  שההצעות  לקבוע  ניתן 

המדינה אינם מתקרבות למינימום ההכרחי 

ולהיות  לשוב  יוכלו  שהחקלאים  מנת  על 

פעילים ויצרנים כפי שהיו. עבודה מקצועית 

"מכלול"  הייעוץ  מחברת  שהוזמנה  בנושא 

והממשלה  החקלאות  בנושא  )המתמחה 

עצמה מזמינה ממנה שירותי ייעוץ בעניין( 

גוש  לחקלאי  מציעה  שהממשלה  קבעה 

שלה.  הפיצוי  בהצעות  תקצוב  תת  קטיף 

יתר על כן, אפילו משרד החקלאות הוציא 

מכתב רשמי המסתייג מתחשיבי הממשלה 

מההצעה  יותר  לחקלאים  שמגיע  וקובע 

השבוע  שלחו  החקלאים  ראשי  הרשמית. 

מכתב בתפוצה רחבה ובה הם מפרטים את 

הם  במכתב  נקלעו.  הם  שאליה  המציאות 

מצהירים על תחילתם של צעדי מחאה כדי 

ולהזיז משהו מהאדישות שאופפת  לנסות 

את  ומבקשים  למצבם  בדבר  הנוגעים  את 

במהלכים  בהשתתפות  הציבור  עזרת 

ועדת  יו"ר  אלו. באגרת כותב אהרון חזות, 

הפכנו  הרב,  "לצערנו  בגוש:  המושבים 

להיות בעייה דומה לבעיית מזג האוויר. 

לעשות,  מה  אין  אבל  מאוד  חם  אומנם 

אומנם פגעו במתיישבי גוש קטיף אבל 

מה נעשה'. כלומר, הממשלה מתעלמת 

אדישות.  מפגין  והציבור  לנו  מהמגיע 

בסדרת  לפתוח  החלטנו  כך  משום 

פעולות מחאה שיעוררו את דעת הקהל 

ויאלצו את הממשלה ובמיוחד את ראש 

ולתת  למצוקתנו  להתייחס  הממשלה 

על  ובצדק.  בדין  לנו  המגיע  את  לנו 

מנת שנצליח אנו זקוקים לעזרת אחינו 

בציונות הדתית בערים ובהתיישבות." 

הממשלה  ישיבת  בעת  תחל  המחאה 

במסע  בבוקר  בעשר  הקרוב  ראשון  ביום 

עם  הזדהות  ובתהלוכת  חקלאיים  כלים 

בסיום  הממשלה.  קריית  באזור  התושבים 

של  מחאה  מאהל  ייפתח  התהלוכה 

בית  החקלאים למשך שבוע ברחבה שליד 

המשפט העליון. ביום רביעי ג' אב תתקיים 

ברחבת  הזדהות  הפגנת   18:00 בשעה 

חקלאי  בקרב  השאיפה  המחאה.  מאהל 

שיותר  כמה  למאבקם  לרתום  קטיף  גוש 

כוחות וחלקים בציבור הישראלי, חקלאים, 

חקלאיות  ותנועות  התיישבות  תנועות 

בתודעה  הנושא  את  ולהציף  כתום  וציבור 

מספר  של  השתתפותם  על–ידי  הלאומית, 

רב ככל האפשר של אנשים והעלאת הנושא 

השונים.  התקשורת  בכלי  ציבורי  לדיון 

אנשי  שבעז"ה  ומאמינים  שואפים  אנו 

אדמותיהם  את  לעבד  יחזרו  גוש–קטיף 

דרום  בכפר  טל  בגני  חזני,  בנצר  בגדיד, 

ובכל יתר היישובים ולהפריח מחדש את 

שמהלכים  השועלים  במקום  השממה 

כיום בכרמים. עד אז נציג בפני ממשלת 

על–מנת  לפעול  מיידית  דרישה  ישראל 

ישראל  ארץ  אוהבי  חלוצים  שאותם 

ולהתפרנס  להמשיך  יוכלו  ונאמניה 

לאפשר  מכך,  חשוב  פחות  ולא  בכבוד 

ארץ  של  פירותיה  בגידול  לעסוק  להם 

כפי  והכפיים  האדמה  ובעבודת  ישראל, 

שעשו כל ימיהם. #
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כ"ט תמוז 

שדה  פאת  היישוב  הוקם  תשמ"ט: 

בגוש קטיף.

ב' אב 

בחבל  עטרת  היישוב  הוקם  תשמ"א: 

בנימין.

בדרום  ליבנה  היישוב  הוקם  תשמ"ב: 

הר חברון. 

הוקם היישוב ענתות בחבל בנימין.

בחבל  אדם  היישוב  הוקם  תשמ"ג: 

בנייה  בתנופת  נמצא  היישוב  בנימין. 

גדולה וכבר מונה מעל 800 משפחות.

ג' אב

פדואל  היישוב  הוקם  תשד"מ: 

בשומרון.

כנגד  בפעולות  'עמוס'  יום  תשנ"ה: 

היישוב  שליד  הדגן  בגבעת  ימין:  אנשי 

של  גדולים  כוחות  פושטים  אפרת 

ועוצרים  בכוח  ומפנים  ומשטרה  צבא 

מתיישבים המנסים להיאחז בגבעה.

ת"א  ברחובות  ענק  והפגנת  צעדה 

פיגועים,  בוצעו  בהם  במקומות 

רבבות  את  לפזר  מנסה  המשטרה 

מהומה  נוצרת  ובמקום  המפגינים 

גדולה.

על  פושטים  התקשורת  משרד  פקחי 

מציוד  חלק  ומחרימים   7 ערוץ  אוניית 

כ"ט תמוז - ו' אב
אחרי  לשדר  חוזרת  התחנה  האוניה. 

תיקון הנזקים.

ה' אב

תשס"ה: יהודים מכל הגוונים והסוגים 

הכותל  ליד  המונית  לתפילה  מתאחדים 

לקב"ה  זועק  ישראל  עם  בה  המערבי, 

לביטול גזירת הגירוש מגוש קטיף. 

ו' אב

כשבוע לפני התחלת הגירוש  תשס"ה: 

מאות  בת"א.  רבין  בכיכר  ענק  הפגנת 

וקוראים  לכיכר  מגיעים  אנשים  אלפי 

"גוש קטיף אני נשבע". 

שבגוש  מורג  היישוב  הוקם  תשמ"ז: 

קטיף. 

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 3765270–052

www.si–or.com

מוחשב
מ טלי

יגי
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לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

אחינו יהונתן פולארד 
כבר 7904 ימים בכלא 

האמריקאי ומצבו קשה 
ביותר עד מתי?!

ציון הלא תשאלי 
לשלום אסיריך

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 - 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 - 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

כותבים:
ישי הולנדר
דרור חמאוי

שי סנדיק

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l

שואלים את נועם ארנון | חלק א'

עם  יום  יום  מתמודד  שנה,  כ–13  מזה  בחברון  היהודי  היישוב  דובר  ארנון  נעם 

ופעולותיהם  האנשים  את  להשמיץ  כוחה  בכל  שמנסה  בישראל  התקשורת 

להשפיע  אפשרות  יש  האם  אותו  שאלנו  בתחום  ניסיון  כבעל  היהודי.  ביישוב 

מבפנים. תשובתו חד משמעית - אפשר וצריך.

8

כבר שנים רבות שהתקשורת מייצגת 

הישראלית  בחברה  מאוד  צר  פלח 

לאומי  הדתי  לציבור  ומתייחסת 

בכלל  האם  וחד–ממדיות.  בעוינות 

ישנה אפשרות השפעה על התקשורת 

רבב  לכל  המתנגדים  באנשים  שמלאה 

של יהדות וארץ ישראל?

מייצגת  התקשורת  של  רובה  רוב  אכן, 

פלח צר בחברה הישראלית - פלח המצוי 

ברובו הגדול בשמאל הקיצוני. אבל, אחרי 

שמכירים בעובדה הזו, אפשר וכדאי לעשות 

הבחנות. גם בתוך עולם התקשורת ישנם 

גוונים ורוב כתבי ההתיישבות מבינים יותר 

את הנושא, חיים אותו ובדרך כלל נותנים 

לו ביטוי, למרות שלעיתים קרובות גם הם 

נתקלים באטימות ועוינות מצד המערכות. 

יכולים להרשות לעצמנו לנתק מגע  איננו 

עם התקשורת, אפשר וצריך להשתמש בה 

ולנסות לעבור דרכה. לשם כך צריך לחשוב 

על רעיונות מקוריים ויצירתיים, להבין את 

השפה, עולם המושגים ודרך העבודה, אלו 

"גימיקים" ורעיונות מקוריים עוברים וכד'. 

עובר  ישראל  ארץ  על  הקרב  כאשר  היום, 

צריך,  העם,  תודעת  דרך  הגדול  בחלקו 

בנוסף למעשים נכונים בשטח, גם לחשוב 

שלהם,  ההסברה  ואופן  הדוברות  על 

גישה הוגנת,  לחבר אלינו עיתונאים בעלי 

)מה שכידוע,  וטעויות  ולהימנע משטויות 

לא תמיד אנו מצליחים...( 

הדתי–לאומי  שהנוער  כדאי  האם 

ולהשפיע  לתקשורת  להיכנס  ינסה 

מבפנים? האם הכניסה יכולה להשפיע 

מי  על  להיות  יכולה  שההשפעה  או 

"יתיישר  ובעצם  פנימה  לחדור  שינסה 

עם המערכת"?

ולאומי  דתי  שנוער  וחיוני  חשוב  כדאי, 

להיכנס  ינסה  דתי!(  רק  לא  )ובהחלט 

ומוביל  חשוב  תחום  לכל  כמו  לתקשורת, 

וכו'(.  וכלכלה  צבא  )משפטים,  במדינה 

טוב  נוער  פעמים  שהרבה  היא  הבעיה 

כדי  לפעול  ובמקום  למערכת,  "נשאב" 

הופך  הוא  מבפנים  אותה  ולתקן  לשנות 

להיות חלק ממנה, ומשרת אותה כשכיפה 

דבר,  בכל  כמו  לכן,  ראשו.  על  שביס  או 

שליחות  לתודעת  הנוער  את  לחנך  יש 

ותחושת משימה: להיכנס לתוך המערכת 

כדי לפעול, לתקן, לשנות ולא כדי להתברג, 

להשתלב, ולתת גיבוי למעשי עוול ורשע. 

גם כאן כמובן צריך לפעול בחכמה ובשום 

שכל.

בתקשורת  להתמקד  אולי  עדיף 

המגזרית ולעשות אותה טובה ואיכותית 

ובעם לייצר אלטרנטיבה?

תצבור  המגזרית  התקשורת  כאשר 

על  להשפיע  תוכל  היא  ועוצמה,  השפעה 

המערכת  איזון  ידי  על  המדיניות  קובעי 

במקום  מנוף  על  קטן  שלחץ  כמו   - כולה 

הנכון מיישר את כולו. בינתיים, התקשורת 

ללכד  כדי  וחיונית  חשובה  היא  המגזרית 

את המעגלים היותר קרובים, לספק מידע, 

לעשייה  ביטוי  לתת  הרוח,  את  לרומם 

ופעילות בשטח, גם ביישובים וגם במטות 

ולעודד  שצריך  מי  את  לתקוף  הערים, 

שיחשפו  תחקירים  לקיים  שצריך,  מי  את 

ועוד,  לאומיים,  אנטי  ופשעים  שחיתויות 

מוכשרים  עיתונאים  להכשיר  גם  כמו 

כמובן  כולו.  התחום  על  להשפיע  שיוכלו 

ולהשתפרות,  להתמקצעות  לשאוף  שיש 

ודומני שאכן יש התקדמות רבה.

המשך בשבוע הבא



ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 13 

זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת אנו מנסים יחד 
איתכם להתחבר ולאהוב 

את ארצנו הקטנטונת 
והיפה. כל שבוע מציגים 

בפינה חידות הקשורות 
לארצנו וכמובן שהפותרים 

נכונה יזכו בפרסים נאים. 
באהבה רבה, צוות העלון

9

פתרון החידה משבוע שעבר: "מעיין הגבורה" סמוך לעלי.
מטע  בתוך  האדמה  מבטן  הנובע  מעיין  בעלי, ישנו  הנעלם"  ב"עמק 
יפהפה של עצי זית. העמק סגור מכל צדדיו בגבעות, למעט רווח של 
העובדה  העמק.  אל  הכניסה  את  שמהווה  הדרומי  מצידו  מטר  כ–30 
שהמעיין היה נחבא ומוסתר במשך כל השנים תרם להתפתחות מערכת 
אקולוגית שלמה של בעלי חיים וכיום ניתן לראות באזור צבאים מדלגים בבוקר, ובלילה חזירי–בר. 
המעיין שוקם לזכר אבי וולנסקי ורעייתו אביטל הי"ד שהייתה בחודשי הריון מתקדמים, תושבי 
עלי שנרצחו בפיגוע ירי בדרך לביתם. השניים לימדו בתלמוד התורה בעלי ולאחר הרצח החליטו 
תלמידיהם בשיתוף מורים נוספים ובחורים מהמכינה "בני דוד" להנציח את זכרם ולשקם את 
המעיין ולהפוך מקום שבו נגדעו חיים למעיין חי ותוסס הממשיך לנבוע מים חיים ולהפריח את 
 האזור כולו. את המעיין עיצב האדריכל יצחק כהן שהסביר את הסיבה לעיצוב המיוחד של הבריכות: 
 "נביעה קטנה טבעית מגיחה מן ההר ובה נובע מעיין מים חיים העוברים בתעלה אל בריכה בצורת 
טבעת נישואין עגולה כשהמים נשפכים מטבעת אל טבעת כשם שהמילה אבי נשפכת למילה 
אביטל. בנביעה היוצאת מבטן האדמה ישנם דגי זהב חיים המסמלים את התינוק שלא זכה להיוולד 
 והתעלה המחברת את הנביעה הקטנה לטבעות מסמלת את חבל הטבור של התינוק להוריו."

איך מגיעים: נוסעים בכביש 60 מהישוב עלי לכיוון הישוב שילה. 400 מ' אחרי הישוב עלי ישנה 
פניה שמאלה ושלט "בית העלמין" פונים שמאלה ונכנסים לדרך עפר, נוסעים 5 דקות בדרך 
העפר ומגיעים עד למעיין עם הרכב. מי שלא אוהב לנסוע בדרכי עפר יכול להחנות את הרכב 

ליד בית העלמין וללכת כ–15 דקות עד המעיין.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: מור ורטהיים מיקיר, צבי גורן מירושלים 

וראשית פרקש מעלי. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! #

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' א' אב. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

תקציר הפרקים הקודמים: אוריאל נשאב אל 
תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. מתברר 
לו שחזר בזמן. הוא פוגש בשוב, אדם מסתורי, 
בעקבות  למסע  יוצאים  הם  כי  לו  המספר 
עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 
עוברים  הם  המערבי,  בכותל  המתחיל  במסעם, 
בכפר עציון המחודש, בחברון, בכפר דרום, אלון 

שבות, ראש צורים, מבוא חורון ואלון מורה.
לְאֹוִריאֵל ּכְבַר נְִמאַס ֵמהַַמעֲבָר הַַּמהִיר ִמָּמקֹום 
יֹועִיל.  ֹלא  ֶׁשּיָגִיד  ּדָבָר  ְׁשׁשּום  יַָדע  אֲבַל  לְָּמקֹום, 
וְהֶחְלִיט  הַּצָעִיר  יְִדידֹו  ֶׁשל  ּבַאַכְזָבָה  הְִרגִיׁש  ׁשּוב 
לַַּתחֲנָה  הַּדֶֶרְך  תְִֹראֶה,  "אַָּתה  ַמעֲֶׂשה.  לַעֲׂשֹות 
ׁשּוב.  הִבְִטיחַ  יֹוֵתר"  הְַרּבֶה  ְמעַנְיֶינֶת  ִּתהְיֶה  הַּבָָאה 
הַהַבְָטחֹות  ּכֹל  אַחֲֵרי  לְַקֹוות  אִם  יַָדע  ֹלא  אֹוִריאֵל 
יַחַד  לְהַפְסִיד.  ַמה  לֹו  הָיָה  ֹלא  אֲבַל  הַּקֹוְדמֹות, 
נְִסחֲפּו ּבַַּמעְֲרּבֹולֶת ּולְהַפְַּתעֲּתֹו הִגִיעּו לְּיִׁשּוב עִירֹונִי 
לְגְַמֵרי. "אֵיפֹה אֲנַחְנּו?" הּוא ֹלא יַָדע הֵיכָן הֵם, אֲבַל 
הָיָה ְמׁשּוכְנַע ֶׁשהֵם ֹלא ּבִיהּודָה וְׁשֹוְמרֹון. "אֲנַחְנּו 
ּבַאּונִיבְֶרסִיטַת ּבַר אִילָן" חִיֵיְך ׁשּוב. אֹוִריאֵל הִּבִיט 
ָׁשאַל  הַּכִיּוון?"  אֶת  אִיּבְַדנּו  ְקצַת  "ֹלא  ּבְהֶלֶם.  ּבֹו 
ּבְהִיסּוס. "ַמָמש ֹלא. ּבֹוא, אֲנַחְנּו צְִריכִים לְהִצְָטֵרף 
ּגְדֹולָה  הְִתַקהֲלּות  עֵבֶר  אֶל  וְהִצְּבִיעַ  הַּזֹו"  לְַּקבּוצָה 
"ַמה  יָָשן.  לְאֹוטֹוּבֹוס  ּבְתֹור  ֶׁשעְָמדָה  אֲנִָׁשים  ֶׁשל 
לְהִַׂשיג  ְמנַסֶה  ּבְעֹודֹו  הַַּתאֲִריְך?" הְִתנֵַּׁשם אֹוִריאֵל 
אֶת ׁשּוב הְַּמַמהֵר. "מֹוצָאֵי ִׂשְמחַת ּתֹוָרה תשל"ה" 
ַמּבָטֹו.  אֶת  ּולְהַפְנֹות  לַעֲצֹור  ִמּבְלִי  ׁשּוב  עָנָה 
ּכְֶׁשהִגִיעּו לְִקבּוצַת הַאֲנִָׁשים, ָׁשאַל אֹותֹו אֹוִריאֵל: 
"אֲנַחְנּו  ְׁשנִיֹות?"  לַהֲָקפֹות  נֹוְסעִים?  הֵם  "לְָאן 
נֹוְסעִים לַעֲלֹות לְּיִׁשּוב חָדָׁש ּבַּשֹוְמרֹון" ָאַמר ׁשּוב. 

ּובְכָָמה  ּבִירּוָׁשלַיִם  ְקבּוצֹות  עֹוד  יֵׁש  ִמּכָאן,  "חּוץ 
ְמקֹומֹות ּבַָׁשרֹון. הְַּקבּוצֹות נֶחְלֶקּו לְִׁשלֹוָׁשה יְעִָדים 
- ִׁשיֹלה, יְִריחֹו וְאֵלֹון מֹוֶרה ּובְיַחַד נְנַסֶה לַעֲלֹות עַל 
הַּקְַרַקע ּולְהִָקים יִׁשּובִים ּבְַמּקֹומֹות הַאֵלֶה". "ַמה, 
ּבְהַפְָתעָה  אֹוִריאֵל  ָאַמר  אִיָתּם?"  נֹוְסעִים  אֲנַחְנּו 
לְָך  ָאַמְרִּתי  ּכֵן.  "ּכֵן,  לְֶרגַע.  ֵמֶרגַע  ּגָבְָרה  ֶׁשַרק 
ֶׁשהַּפַעַם זֶה יִהְיֶה ׁשֹונֶה. ַרק ֶׁשהֵם ֹלא רֹואִים אֹוָתנּו 
וְצִָריְך לְִמצֹוא ָמקֹום ּבֹו ֹלא נַפְִריעַ לְאַף אֶחָד. ְּתנַסֶה 
לַעֲקֹוף אֶת הַּתֹור ּולְהִִּכָנִס לַאֹוטֹוּבֹוס וְֵּתֵׁשב ּבְָּמקֹום 
לְהִּדָחֵף  מּוזָר  הְִרגִיׁש  אֹוִריאֵל  ּבְָך".  יְַרגִיׁשּו  ֶׁשֹלא 
הִצְלִיחַ  הּוא  אֲבַל  ּבְכְָך,  ַמְרגִיׁש  אֶחָד  ֶׁשאַף  ּבְלִי 
לַעֲלֹות ּוִמּיָד ָּתפַס לֹו ָמקֹום ּבְסֹוף הַאֹוטֹוּבֹוס ֶׁשאַט 
אַט הְִתַמּלֵא ּבַאֲנִָׁשים נְִרגִָׁשים. ֹלא הָיּו ָׁשם ַרק ּבְנֵי 
נֹועַר, אֶּלָא ּגַם זּוגֹות צְעִיִרים, אֲנִָׁשים וְנִָׁשים ְקצַת 
יֹוֵתר ְמבּוגִָרים. ּבְַמהֲלְָך הַּנְסִיעָה, הַאֲנִָׁשים ׂשֹוחֲחּו 
אֲבַל  הְִתוַוּכְחּו,  ּגַם  חֶלְָקם  ּבְהְִתלַהֲבּות,  זֶה  עִם  זֶה 
הַאֲוִיָרה הָיְָתה ְמיּוחֶֶדת ְמאֹוד. ּכְֶׁשהִגִיעּו לַַּמחְסֹום, 
ָרָאה  הּוא  אַחֲֵריהֶם.  וְאֹוִריאֵל  ֵמהַאֹוטֹוּבּוס  יְָרדּו 
ֶׁשהֵם ַמְתחִילִים לָלֶכֶת ּבֶַרגֶל, עֲמּוסִים ַׂשֵקי ֵׁשינָה 
ֵמהִַׂשיחֹות  וְהֵבִין  אַחֲֵריהֶם  הְִמִשיְך  הּוא  וְצִיּוד. 
ֶׁשהַַמָטָרה ֶׁשלָהֵם הִיא לְהַגִיעַ לְִמְׁשטֶֶרת ּנֶּבִי צַלַאח. 
אֹוִריאֵל ֹלא יַָדע הֵיכָן הַָּמקֹום הַּזֶה נְִמצָא אְַך חַׁש 
ֵמהַהֲלִיכָה  ּכְֶׁשעָצַר  הְַּקבּוצָה.  עִם  לָלֶכֶת  ּבָטּוח 
וְהִּבִיט ְסבִיבֹו, ָרָאה ֶׁשהֹולְכִים עִָּמם אַלְפֵי אֲנִָׁשים 
חֲדּוֵרי הְִתַרּגְׁשּות וְִׂשְמחָה. הַּדֶֶרְך הָיְָתה אֲרּוּכָה וְֹלא 
עֲיֵיפּות.  אֹו  ּכְאֵב  ּכֹל  חַׁש  ֹלא  אֹוִריאִל  אְַך  ָקלָה, 
לְפֶַתע, ָרצָה לְִׁשאֹול ַמֶׁשהֹו אֶת ׁשֹוב ּוכְֶׁשהְִסתֹובֵב, 

נֶחֱַרד לְגַלֹות ֶׁשהּוא אֵינֹו ָׁשם...
המשך בשבוע הבא...


